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To był aktywny rok dla naszego Miasta

Burmistrz Mrągowa podsumowuje I rok Kadencji

Pierwszy rok VI
kadencji samorządu minął szybko i pracowicie. Najważniejsze były inwestycje realizowane z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych, a także inwestycje drogowe wykonane
przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, we współpracy
z Miastem. Oddana została obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 59, skrzyżowania na
przejeździe kolejowym
z odcinkiem drogi
w ul. M.C. Skłodowskiej, wymieniono nawierzchnie
głównych
dróg, wybudowano
nowe ciągi pieszo –
rowerowe
oraz pieszo –
jezdne. Przebudowano ul. Brzozową i Rynkową i złożono projekt na budowę drogi w ul. Towarowej z dofinansowaniem z UE. Te inwestycje znacząco poprawiły stan
dróg w mieście.

Oddano do użytku drugie boisko wielofunkcyjne „Orlik
2012” przy Zespole Szkół nr 4. Wykonano remont
pomieszczeń
w Przedszkolu Niepublicznym „Kubuś”
na 2 oddziały o 45
miejscach /środki Gminy Mrągowo/.
Zakończono „Termomoderni-

zację budynków użyteczności publicznej”, w tym:
obiekty szkół podstawowych i gimnazjum, dwóch
przedszkoli, MOPS-u i Warsztatów Terapeutycznych.
Inwestycja wpłynęła na
zmniejszenie zużycia
energii cieplnej, poprawę stanu technicznego budynków, ich estetyki,
a co najważniejsze warunków
nauczania i wychowania
przedszkolnego;
rewitalizację
Parku Lotników
Polskich i Placu
Wyzwolenia oraz terenów wokół budynku
urzędów, przy ul. Królewieckiej 60 A, z dużym parkingiem, kortem tenisowym i terenami rekreacyjnymi.

Zakupiono hotel pielęgniarski. Przygotowano projekt na
jego adaptację, na 33 mieszkania komunalne, pozyskano dofinansowanie i w grudniu zostanie ogłoszony
przetarg na realizację tej ważnej dla mieszkańców inwestycji. Wykonano remonty budynków komunalnych
i mieszkań w zasobach Miasta i wspólnotach z udziałem Miasta.

Realizowane inwestycje,
z
wyjątkiem
dwóch, są dofinansowane ze środków zewnętrznych, w tym z UE.
Wpływają one na rozwój Miasta, atrakcyjność turystyczną,
poprawę warunków życia, nauki, wychowania, ochronę
środowiska, a także dają miejsca pracy, na etapie ich realizacji, a niektóre z nich, stałe zatrudnienie dla mieszkańców.

Dbamy o mieszkańców, dlatego realizujemy tzw.
projekty miękkie, wśród nich znalazły się m.in. projekty szkoleniowe pn.: ,,Z angielskim łatwiej”, ,,Legenda dla aktywnej integracji” oraz projekt pn.
„Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród
mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, w ramach tego działania zapewniliśmy komputery z dostępem do Internetu i szkolenia dla 50 gospodarstw
domowych.

Rozpoczęto budowę: małej ekomariny z budynkiem
Centrum Edukacji Ekologicznej oraz zagospodarowanie terenów przy plaży miejskiej na Jaszczurczej Górze, w tym: boiska do piłki siatkowej, koszykówki i plac zabaw dla dzieci z infrastrukturą rekreacyjną; hali sportowo-widowiskowej przy Gimnazjum nr 1 z 5 boiskami ze sztuczną nawierzchnią i zagospodarowaniem terenu: amfiteatru nad jez. Czos;
uzbrojenie terenów przemysłowo-składowych przy ul.
Przemysłowej; sieci światłowodowej w Mrągowie, wspólnie ze Starostwem Powiatowym.
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